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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย 

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน 480 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับอายุ เพศ รายได้ และอาชพีมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้การเดินทางโดยบริการรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน 6 ด้าน ได้แก่  

ราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 34 ข้อ

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  

ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถ่ี 

การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือก

รูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้ร้อยละ 50.6 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

มีอิทธิพลทางบวกต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ค�าส�าคัญ: การบริการ , การขนส่ง , การขนส่งสาธารณะ 
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ABSTRACT

 The purpose of this research was to study the influecing factors of public transportation 

modes selection in Phutthamonthon district, Nakhonpathom. The sample was 480 the people who 

lived in Phutthamonthon District. Nakhonpathom and used public transportation. They used a 

convenient sampling method. The research instrument was a questionnaire that contains basic 

information about the respondents. They were age, gender, income and occupation. The influencing 

factors of public transportation modes selection were 6 types of services: fare, service, frequency 

of transportation, timetable, station/ pick-up point and vehicle characteristics. There were 34 items 

in the 5 rating scale.

 The research found that : The influecing factors of public transportation modes selection 

in Phutthamonthon district, Nakhonpathom were 6 type The fare , service factor, frequency of 

transportation , timetable , station/ pick-up point , and vehicle characteristics that predicted the 

public transportation mode selection at 50.6 percent with significan difference by .05. and had a 

positive influence on the transport modes selection. 

Keyword : Services, Transportation, Public Transport

บทน�า

 จากสถิติของกระทรวงคมนาคม พบว่า  

การเดินทางของประชาชนส ่วนใหญ ่อาศัย 

รถโดยสารประจ�าทางเป็นหลัก แต่เนื่องจากการ 

เปิดเสรทีางการค้า การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

และความเจริญเติบโตทางสังคม ท�าให้ประชาชน 

มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการเดนิทางจากเดมิท่ีใช้ระบบการขนส่ง

ด้วยรถโดยสารประจ�าทางไปเป็นการใช้รถยนต์ 

ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากการขยายตัว

ของการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จาก

จ�านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2559 พบว่า 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น  

5.87 % จากปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่รถโดยสาร

ประจ�าทางเพ่ิมข้ึนเพียง 2.72 % (กลุ ่มสถิติ

การขนส่ง, 2560 : ออนไลน์) 

 การขนส่งด ้วยรถโดยสารประจ�าทาง  

เป็นระบบขนส่งสาธารณะอีกรูปแบบหน่ึงที่ได้รับ

ความนิยมและมีการน�ามาใช้เป็นเวลานาน อีกทั้ง

เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นพาหนะที่ใช้ หรือรูปแบบการให้บริการ  

(สรุเมศวร์ พิรยิะวัฒน์, 2557) ดงันัน้ การจดัระเบยีบ 

พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งด้วย 

รถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของ กรมการขนส่งทางบก (กรมการขนส่ง

ทางบก, 2557) และจากการรับทราบข่าวสารใน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะของ

ประเทศไทยในปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมาก เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของ

ประชาชน และยังต้องสามารถจดัเส้นทางการขนส่ง

ที่เหมาะกับสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบันให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการ

เดนิทางของประชาชน ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาว่า พฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชน ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของระบบการขนส่ง 

สารธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกใใใใใใใใใการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ	
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ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะของ

ประเทศไทยในปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมาก เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของ

ประชาชน และยังต้องสามารถจดัเส้นทางการขนส่ง

ท่ีเหมาะกับสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบันให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการ

เดนิทางของประชาชน ดังนัน้ ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาว่า พฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชน ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของระบบการขนส่ง 

สารธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกใใใใใใใใใการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ	

การด�าเนินการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังนี ้ คือ ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยมีจ�านวนท้ังสิ้น 39,218 คน 

(ส�านกังานสถติแิห่งชาติ, 2560: 1)

  กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างใช้ใน 

การวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม ทีใ่ช้บรกิารรถโดยสาร

สาธารณะ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่โดยใช้สูตร

ค�านวณขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 400 คน แต่เนือ่งจากอตัราการตอบ

แบบสอบถามในการวิจัยโดยทั่วไปมีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ร้อยละ 80 (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542) ผู้วิจัยจึงได้

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าขนาดข้ันต�่า 

โดยก�าหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพื่อชดเชยในกรณีที่

แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่

ปรับใหม่จึงมีจ�านวนทั้งสิ้น 480 คน โดยใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น

แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน รายละเอยีด

ดังนี้

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม

เก่ียวกับอายุ เพศ รายได้ และอาชพีของผูใ้ช้บรกิาร

ขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ (Check List) 
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ได้ รับ ความนิ ยมและมีการนํ ามาใช้ เป็ น

เวลานาน  อีกทัง้เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมี

ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะท่ีใช้ 

หรือรูปแบบการให้บริการ (สุรเมศวร์ พิริยะ

วัฒน์, 2557) ดังนัน้ การจัดระเบียบ พัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้ มค่า

ทางเศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนส่ง

ด้วยรถโดยสารสาธารณะท่ีมีคณุภาพ จึงเป็น

เป้าหมายสําคัญของ กรมการขนส่งทางบก 

(กรมการขนส่งทางบก, 2557) และจากการ

รับทราบข่าวสารในปัจจบุนัจะเห็นได้ว่าระบบ

การขนส่งสาธารณ ะของประเทศไทยใน

ปัจจุบนัมีความสําคญัมาก เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชน 

และยังต้องสามารถจัดเส้นทางการขนส่งท่ี

เหมาะกบัสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบนั

ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมและความต้องการ

ในการเดินทางของประชาชน ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึง

มี ค ว า ม ส น ใ จ ที ่จ ะ ทํ า ก า ร ศ ึก ษ า ว ่า 

พฤติกรรมการเดินทางของประชาชน  ใน

อําเภอพุทธมณ ฑล  จังหวัดนครปฐมเป็น

อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของ

ระบบการขนสง่สารธารณะตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก

รูปแบบการเดนิทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะใน

อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การดาํเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร : ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั

ครัง้นี ้คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในอําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมีจํานวนทัง้สิน้ 

39,218 คน (สํานกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2560: 1) 

กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างใช้ใน

การวิจัยครัง้นี  ้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ท่ีใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะ กําหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างท่ี โดยใช้สูตรคํานวณ ขนาด

ปัจจัยการเดนิทางโดย

ขนส่งสาธารณะ 

1. ราคาค่าโดยสาร 

2. การให้บริการ 

3. ความถ่ีการขนส่ง 

4. ระยะเวลา 

5. สถานี/จดุพกัรถ 

6. ลกัษณะของ

ยานพาหนะ 

การเลือกใช้

บริการการ

ขนส่งรถ

โดยสาร

สาธารณะ 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ประกอบ

ด้วยค�าถามเก่ียวกับ ราคาค่าโดยสาร การให้บรกิาร 

ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และ 

ลักษณะของยานพาหนะ มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

จ�านวน 34 ดังนี้

 1.  ราคาค่าโดยสาร จ�านวน 5 ข้อ

 2.  การให้บริการ จ�านวน 9 ข้อ

 3.  ความถี่การขนส่ง จ�านวน 2 ข้อ

 4.  ระยะเวลา จ�านวน 3 ข้อ

 5.  สถานี/จุดพักรถ จ�านวน 7 ข้อ

 6. ลักษณะของยานพาหนะ จ�านวน  

8 ข้อ

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค�าตอบ ดังนี้ 

 คะแนน 5  หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด

 คะแนน  4  หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมาก

 คะแนน  3  หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะปานกลาง

 คะแนน 2  หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะน้อย

 คะแนน 1  หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะน้อยที่สุด

 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน พิจารณาความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค�าถาม และหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) โดยข้อค�าถามที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า

ข้อค�าถามนัน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content 

Validity) สามารถน�าไปใช้ได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 

2554 : 195) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดนิทางมค่ีาเท่ากับ 1.00 จงึสามารถน�าไปใช้ได้ 

จากน้ันน�าแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ 

เลือกรูปแบบการเดินทางไปทดลองใช้ (Tryout)  

กับประชาชนที่อาศัยอยู ่ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึง่จะ

ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม

นั้นมีความเชื่อถือได้ (Reliability) อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ยอมรับได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2554 : 203-204) 

โดยแบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดนิทางมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 

เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความ

เชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล

  1.  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตคิวามถ่ี และร้อยละ

  2.  วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  3.  วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบวัตถุประสงค์

การวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 

คดัเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis) 

ของตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ�านวน 157 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.70 เป็นเพศหญิง จ�านวน 296 คน  

คิดเป็นร้อยละ 61.67 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

15,001 – 20,000 บาท จ�านวน 180 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.50 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน จ�านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 จาก

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 480 คน

 2.  การวิเคราะห์ข้อมลูระดับความคิดเห็น

เ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ 

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ปัจจัย 

ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.78 ปัจจัยด้านการให้บริการที่มีผลต่อ

การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัย

ด้านความถ่ีการขนส่งท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม

อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัยด้านระยะเวลาที่มี

ผลต่อการเลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ปัจจัย

ด้านสถานี/จดุพักรถทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่

ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 0.82 และปัจจัยด้านลักษณะของ

ยานพาหนะท่ีมผีลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.73

 3.  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

คดัเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis) 

ของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

ใช้บริการขนส่งสาธารณะ พบว่า 

  3.1  ตรวจสอบข ้อตกลงเบื้ องต ้น  

ค่าความคลาดเคลือ่นแต่ละตวัต้องเป็นอสิระต่อกัน 

ทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ Durbin-Watson ซึ่งจาก 

การทดสอบค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.06 

ซึง่ถ้า Durbin-Watson มค่ีาใกล้ 2 (นัน้คือ มค่ีาช่วง 

1.5 ถึง 2.5) สรุปว่า ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระ

จากกัน

  3.2  ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดย

ตวัแปรอสิระแต่ละตวัต้องเป็นอสิระต่อกัน โดยการ

ตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และ

ค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ  

ค่า VIF ทีเ่หมาะสมไม่ควรเกิน 10 และค่า Tolerance 

นัน้ ต้องมค่ีามากกว่า 0.2 ผลการวิเคราะห์แสดงได้

ดังตารางที่ 1
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า VIF ของตัวแปร

อิสระทุกตัวนั้นมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance 

ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.2 และไม่ 

เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระของปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน

  3.3  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ โดยวิธี Enter ผลการ

วิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะในภาพรวม โดยวิธี Enter

ปัจจัยที่ศึกษา b SE
b

β t p-value

1. ราคาคา่โดยสาร (X
1
) .363 .109 .235 3.336 .001*

2. การให้บริการ (X
2
) .174 .077 .179 2.258 .025*

3. ความถ่ีการขนส่ง (X
3
) .259 .071 .285 3.651 .000*

4. ระยะเวลา (X
4
) .171 .054 .192 3.135 .002*

5. สถานี/จดุพกัรถ (X
5
) .120 .075 .108 1.610 .109

6. ลกัษณะของยานพาหนะ (X
6
) .272 .065 .263 4.198 .000*

ค่าคงที่	=	.749	;	SE
estY
	=	±.49451

R	=	.711	;	R2	=	.506	;	F	=	39.418	;	p-value	=	.000

หมายเหตุ : *p < 0.05

ตารางที่ 1  ค่าของตวัแปรอสิระแต่ละตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกันของปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

Model
X

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6Collinearity

Tolerance .631 .342 .477 .567 .351 .545

VIF 1.585 2.923 2.096 1.762 2.853 1.834
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในภาพรวม 

พบว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ 

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) ได้ร้อยละ 50.6 อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัยด้านราคาค่าโดยสาร 

(X
1
) การให้บริการ (X

2
) ความถ่ีการขนส่ง (X

3
) 

ระยะเวลา (X
4
) สถานี/จุดพักรถ (X

5
) และลักษณะ

ของยานพาหนะ (X
6
) มีอิทธิพลทางบวกต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) 

(β = .285) เป็นปัจจัยท่ีมีน�้าหนักการพยากรณ ์

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะของยาน

พาหนะ (X
6
) (β = .263) สุดท้ายคือ ด้านการให้

บริการ (X
2
) (β = .179)

 ค่าสหสมัพันธ์ของการใช้บรกิารระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 

และ X
6
) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.
est

) เท่ากับ ±.49451

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้

Ŷ�  = .749 +.363(X
1
)* + .174(X

2
)* +.259 (X

3
) + 

.171(X
4
)* + .120(X

5
) + .272(X

6
)*

 จากสมการถดถอยพหคุณูในรปูคะแนนดบิ

แสดงว่าด้านราคาค่าโดยสาร (X
1
) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้น .363 หน่วย เมื่อควบคุม 

X
2
, X

3
, X

4
 และ X

6
 คงที่ 

 ถ้าด้านการให้บริการ (X
2
) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .174 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

3
, X

4
 และ X

6
 คงที่

 ถ้าด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) เพิ่มขึ้น  

1 หน่วย คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .259 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

2
, X

4
 และ X

6
 คงที่

 ถ้าด้านระยะเวลา (X
4
) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .171 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

2
, X

3
 และ X

6
 คงที่

 และถ้าด้านลักษณะของยานพาหนะ (X
6
) 

เพิ่มขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น .272 หน่วย 

เมื่อควบคุม X
1
, X

2
, X

3
 และ X

4
 คงที่

สรุปผลการวิจัย

 1. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 6 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้ง 6 ด้าน สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (Y) ได้ร้อยละ 50.6  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัย
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ด้านราคาค่าโดยสาร (X
1
) การให้บริการ (X

2
) 

ความถ่ีการขนส่ง (X
3
) ระยะเวลา (X

4
) สถานี/ 

จุดพักรถ (X
5
) และลักษณะของยานพาหนะ (X

6
)  

มอีทิธิพลทางบวกต่อการเลอืกรปูแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัจจัยท้ัง 6 ด้าน  

มีด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) (β = .285) เป็น

ปัจจัยที่มีน�้าหนักการพยากรณ์มากที่สุด รองลงมา

คือ ด้านลักษณะของยานพาหนะ (X
6
) (β = .263) 

สุดท้ายคือ ด้านการให้บริการ (X
2
) (β = .179)

 ค่าสหสมัพันธ์ของการใช้บรกิารระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 

และ X
6
) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.
est

) เท่ากับ ±.49451

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้

 Ŷ�  = .749 +.363(X
1
)* + .174(X

2
)* +.259 

(X
3
)+ .171(X

4
)* + .120(X

5
)+ .272(X

6
)*

 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป

แบบคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

   
y
  = .235 (Z

X1
)* + .179(Z

X2
)* +.285 

(Z
X3

)+.192 (Z
X4

)* + .108 (Z
X5

) + .263(Z
X6

)*

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี

จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดนครปฐม นั้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัย 

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านการ 

ให้บริการ ด้านความถ่ีการขนส่ง ด้านระยะเวลา 

ด ้านสถานี/จุดพักรถ และด ้านลักษณะของ 

ยานพาหนะ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกับผลการวจิยัของอานพุล  

กฤษดานิรมิตร (2553) ท่ีได้ท�าการวิจัย เร่ือง  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการเลอืกรูปแบบ

การเดินทางของบุคลากร มจธ.บางขุนเทียน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่วิเคราะห์ปัจจยัทีม่ีอทิธพิลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากร มจธ.

บางขุนเทียนโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย 

โลจิสติค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากร มจธ. 

บางขุนเทยีน เวลาในการเดินทาง จ�านวนคร้ัง/ความถี่

ในการเดินทาง ความง่ายในการเข้าถึงจุดรับส่ง  

และด้านราคาค่าโดยสาร ยังสอดคล้องกบังานวิจยั

ของฉตัรรตัน์ โหตระไวศยะ (2561) ท่ีได้ศกึษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการขนส่ง

สาธารณะอีกหนึ่งประเภท แสดงให้เห็นว่าการ

ก�าหนดราคาค่าบริการส�าหรับการขนส่งด้าน

สาธารณะถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเลือกใช้

บริการขนส่งสาธารณะของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

จากผลการวิจัยจะเหน็ว่าปัจจยัด้านราคาค่าโดยสาร

ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารขนส่งสาธารณะสงูกว่า

ด้านอืน่ ๆ  ดงันัน้ ผูใ้ห้บริการขนส่งสาธารณะจงึควร

ก�าหนดราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับคุณภาพ 

ทีใ่ห้บรกิารเพ่ือเพ่ิมการตดัสนิใจเลอืกการใช้บรกิาร

รถขนส่งสาธารณะของผู้ใช้บริการต่อไป
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป

ควรท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎี

ใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะต่อไป
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